דברי צביקה אורן ,נשיא ההתאחדות ,בישיבת הנהלת איגוד הכימיה בתאריך .7.7.1
הסביבה העסקית שבמסגרתה התעשייה פועלת:
 7.המיתון העולמי משפיע על כלל השווקים ובשל המשברים הכלכליים של מדינות
יש גם ממשלות שנופלות 7כל המדינות פועלות לחיזוק הכלכלה שלהן ובשל כך
חוזרים להטיל מכסים ,מבצעים רפורמות להורדת עלויות לתעשייה ,מגבירים
ומעודדים יצוא 7כל אלו נועדו על מנת להילחם באבטלה ולספק מקומות
תעסוקה7
 71כניסת ישראל ל - OECD -בארגון יש  43מדינות חברות 7מטרת הארגון לקדם
את כלכלת אותן  43המדינות ע"י יצירת קשרים בינלאומיים ושיפור הרגולציה
והתקינה בכל אחת מהמדינות הללו7
עם כניסת ישראל לארגון ה OECD -הפכו הנחיותיו למחייבות ומדינת ישראל
אכן מאמצת אותן בחומרה 7עם זאת ,יש לזכור כי לארגון ה OECD -אין כל
מחויבות ואחריות להשפעות החוקים והתקנות האלו על התנהלות המשק
והמדינה 7מחויבות ואחריות אלה נמצאים על כתפי הממשלה בלבד7
בנושא איכות הסביבה ,גם ה OECD -מבין שבמימוש התקנים יש להיות
סובלניים והחשיבות של הגעה ליעד ולתוצאה הרצויה היא החשובה ,זאת לעומת
הגעה ליעדים אלו במהירות שעלולה להיות הרסנית כלפי הכלכלה והחברות7
יש לזכור כי החברות ב OECD -מספקת גם הזדמנויות 7צביקה מעודד להשתלב
בוועדות ה OECD -על מנת להשפיע על התקינה עצמה וכן על ההמלצות בקצה
היישום7
 74המחאה החברתית  -צביקה שמח וגאה בנוער שהחליט להיות מעורב ולייצר
"בקרה נמוכה" 7הוא מאמין כי יש לגיטימיות להביע עמדה ולהילחם על מטרות
שהן צודקות 7אולם ,אם בעבר התאחדות התעשיינים ראתה כמטרה לשפר את
הסביבה העסקית ,ההבנה כיום היא כי תפקיד התעשייה הינו בייצור מקומות
תעסוקה ובמתן אפשרות לשלם מיסים בכדי שיהיו כספים ציבוריים למימון
חינוך ,צבא ,משטרה וכדומה7
גם התקשורת כבר מבינה את המטרה של התעשייה ואת העובדה כי התעשייה
הינה הפתרון ולא הבעיה ועל כן אין לתקוף אותה7

 73ממשלת ישראל  -הממשלה הרחבה יותר מאי פעם הקיימת היום חזקה
קואליציונית ומשפיעה על ההתנהלות המשקית בכל המישורים 7הפיקוח הפנימי
בכנסת פחות הדוק וייתכן ודברים ייעשו בפזיזות בשל כך 7אולם ,ניתן לראות
במצב זה גם יתרון ,כי הממשלה הרחבה יכולה להיות ההזדמנות לקבלת
החלטות הרות גורל כגון שינוי שיטת הממשל (שמירה על משילות ועל יציבות)
וחלוקת שוויון בנטל 7בהקשר זה ,על ההתאחדות בטווח הקצר ,לבצע "קרב
בלימה" ובכל הזדמנות להזכיר לממשלה כי התפקיד שלה הוא להגן על
התעשייה ולשמור עליה ועל כן אסור באופן מוחלט לבטל את המכסים באופן
החד צדדי שהממשלה מבקשת לעשות כן7
בטווח הארוך יש לוודא שהתעשייה אכן תהיה תחרותית 7מחנק האשראי ,מקבץ
של חוקי איכות סביבה ,עלייה בתעריפי החשמל ,עלייה בתעריפי המים כל אלו
מקשים על התחרותיות של התעשייה ולכן ,אנו מבקשים שהממשלה תבצע את
כל השינויים והרוויזיות בעלות המשמעויות הללו בקצב אחר ובתהליך ארוך
יותר בכדי לאפשר לתעשייה להתאושש ולהתמקד בהישרדות ובצמיחה 7אסור
שהממשלה תרים את כל הדגלים והרפורמות בבת אחת7
שלושת הדגלים שעל ההתאחדות להוביל:
 שימור כושר התחרותיות על-ידי מציאת פתרון לחסמי הבירוקרטיה ,המקשים
על כל התעשייה 7הבעיה נובעת מכך שהפקידות הממשלתית רואה בתעשיין
"כמנוול" שמעוניין להתעשר "על חשבון האחר" 7זוהי ראיה מעוותת שיש לגדוע7
את התעשיינים יש להעריך בשל היותם כאן ובשל נכונותם לקחת סיכונים
ויוזמות ולא לגרום לתעשייה להדיר את רגליה מהארץ7
כיום פקידי הממשלה לא מוכנים לקבל החלטות 7יתכן וזה נובע בשל התחזקות
היועץ המשפטי לממשלה וגם ביד הקשה שמנהל אגף תקציבים 7אולם יש לטפל
בדחיפות בשינוי המצב הנוכחי ,מאחר והוא מונע צמיחה ומונע שיפור בכושר
התחרות7
 כוח אדם מקצועי –כיום הכשרה מבוצעת על ידי משרד התמ"ת במסגרת של
פתרון לאנשים שנפלטו ממסגרות שונות ולרוב לא מצליחים גם להחזיק
במסגרת זו 7בכך ,המצוקה מתגברת כי הכשרה מקצועית בתחומי התעשייה
אינה רק פתרון למי שלא מצא את מקומו בעיסוקים אחרים 7יש להחזיר
לתעשייה את כבודה כמקצוע מבוקש ,כפי שהוא נתפס גם בחו"ל7

העלייה מברית המועצות סיפקה תקופת נשימה נוספת ,מאחר והגיעו מומחים
שלא פחדו לעבוד בתעשייה ,אך גם הם כבר כיום יוצאים לגמלאות ובפועל אין
אנשי מקצוע במפעלים 7בהקשר הזה ,גם לתעשייה יש יד בדבר והיא יכולה
לסייע ע"י כך שלמקצועות המבוקשים ישלמו משכורות גבוהות וכך ייצרו תמריץ
עבור צעירים להיכנס לתחומים אלו ולרצות להיות חלק מהמערכת שנקראת
תעשייה7
בעיה זו הינה כלל עולמית והועלתה גם בדיוני ה 7OECD -מעניין שהמדינות
היחידות בהן יש הכשרה מקצועית טובה (כמו גרמניה ,אוסטריה ,שוויץ ופינלנד)
ושיש בהן תדמית מכובדת לאנשי המקצוע ,הן המדינות ששורדות טוב יותר את
המשבר הכלכלי7
 גז טבעי – יש צורך בשינוי מתווה הקדימויות בנושא הגז הטבעי 7חשוב להבטיח
כי הגז הטבעי יגיע לכל המפעלים ויביא לשיפור מצב התעשייה ע"י הורדת
עלויות האנרגיה 7כמו-כן ,יש הזדמנות להקמת תעשייה חדשה שמוצריה מבוססי
גז טבעי ובכך להוסיף לכלכלה ולכמות מקומות העבודה במשק 7על ההתאחדות
לעבוד בשיתוף עם הממשלה לקידום מהלכים אלו ולסייע לכך שרק לאחר שכל
המשימות הללו יבוצעו יתאפשר לייצא את שארית הגז7

